Reisaanbot
3-dagse fietstocht tussen Rennes en Saint-Malo
Bestemming

Frankrijk

Plaats

Bretagne

Duur

3 dagen

Moeilijkheid

Makkelijk

Reisperiode

Van april tot november

Minimale Leeftijd 8 jaar
Verwijzing

B0301

Type van de reis

Reisroute

Drie dagen om uw hoofd helemaal leeg te maken en het weer te vullen met frisse lucht en mooie landschappen uit Bretagne. Ons doel: zorgen dat
u uitgeruster dan ooit naar huis terugkeert. Onze middelen: de fietspaden van “Bretagne à vélo”, een mooie streek en een parcours dat afwisselend
kleine kustwegen volgt en zich doorheen de velden slingert. Ga helemaal op in de verschillende activiteiten. Ontdek Saint-Malo, Dinard, Dinan en
Rennes, erg bekoorlijke stadjes. Proef na de fietstocht de heerlijke pannenkoeken en de verfrissende cider. De tocht volgt de zeer veilige groene

Rennes, erg bekoorlijke stadjes. Proef na de fietstocht de heerlijke pannenkoeken en de verfrissende cider. De tocht volgt de zeer veilige groene
paden die uitsluitend voor fietsers bestemd zijn.

Dag 1

Rennes-Hédé

U volgt de kades tot aan het kanaal “Ille et Rance” en zet het avontuur voort op de
jaagpaden. Neem zeker een kijkje in het “Maison du canal”, een museum dat de
geschiedenis van het kanaal vertelt. De vele fleurige sluizen markeren het parcours van
de fietstocht.

Fietsen

45km

Dag 2

Hédé-Dinan

U fietst verder langs het kanaal “Ille et Rance” tot in Dinan. Het stadje wordt gedomineerd
door de drieënveertig meter hoge “Tour de l’Horloge”, half slottoren, half klokkentoren. U
komt langs het charmante Lehon, een klein dorp uit de middeleeuwen met een prachtige
abdij.

Fietsen

38km

Dag 3

Dinan-Saint-Malo
Fietsen

U verlaat de jaagpaden en slaat een fietspad op een spoorwegbedding in. U fietst door
velden en bossen.
U komt aan in Dinard, een badplaats met grote strandvilla’s.

25km

Verblijf
Categorie A
U overnacht in **type hotels die alle comfort bieden na een dag in de buitenlucht.Deze familie
hotels zijn gezinsvriendelijke. Het ontbijt is inbegrepen.

Voorbeeld van het type accommodatie

Categorie B

U logeert in ***type hotels of chambre d’hôte (bed and breakfast) die voor de kwaliteit en het
warme onthaal werd geselecteerd. Het ontbijt is inbegrepen.

Voorbeeld van het type accommodatie

Praktische informatie

Prijs omschrijving
Catego ri e A

299 € /pers

Basis tweepersoonskamer
2 nachten in **hotels
2 x ontbijt
3 dagen huur van een fiets met uitrusting (tassen, slot, herstelkit)
bagagetransport van verblijfplaats naar verblijfplaats
een reisgids met kaarten en routebeschrijvingen
veerboot van Dinard naar Saint-Malo met fiets
het terugbrengen van de huurfiets
toeristenbelasting
telefonische bijstand 24/24u
Seizoen supplement (*)
Halfpension

15 €/pers
32 €/avondeten

Eenpersoonskamer supplement
Supplement 1 nacht in Rennes

41 €/nacht
50 €/pers

Supplement 1 nacht in Saint-Malo

55 €/pers

Catego ri e B

319 € /pers

Basis tweepersoonskamer
2 nachten in chambres d'hôte
2 x ontbijt
3 dagen huur van een fiets met uitrusting (tassen, helm, slot, ...)
bagagetransport van verblijfplaats naar verblijfplaats
een reisgids met kaarten en routebeschrijvingen
veerboot van Dinard naar Saint-Malo met fiets
het terugbrengen van de huurfiets
toeristenbelasting
telefonische bijstand 24/24u
Seizoen supplement(*)
Halfpension
Eenpersoonskamer supplement

20 €/pers
31 €/avondeten
44 €/nacht

Supplement 1 nacht in Rennes

75 €/pers

Supplement 1 nacht in Saint-Malo

60 €/pers

Opti es
Korting als u uw eigen fiets meebrengt

-50 €/pers

Supplement voor een elektrische fiets (3 dagen)

40 €/pers

(*) Se izoe n :
• van 27.04 tot 01.05.2018
• van 04.05 tot 21.05.2018
• van 29.06 tot 03.09.2018
Korting voor kinde re n (met twee betalende personen in de kamer):
0-4 jaar: -70%
5-11 jaar: -50%
12-17 jaar: -30%
Nie t inbe gre pe n in de prijs:
heen- en terugreis naar het parcours
drankjes
middag- en avondmaaltijden, tenzij ze in het verblijf inbegrepen zijn
toegangsprijzen voor bezienswaardigheden
verzekering (facultatief)
Voor meer informaties en reservatie : www.levelovoyageur.com
+33 (0)1 80 91 98 18 of bonjour@levelovoyageur.com

